
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงโซล (อนิชอน)                                                           (-/-/-) 

 

13.00  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย  อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ  Air Asia X โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

** ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

** ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือ

ขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจํ่ากัดจํานวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ ) กรณีตอ้งการซือ้น้ําหนัก กระเป๋าสมัภาระ โหลดลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเพิม่ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร  

การซือ้นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิเพิม่ 

5 กโิลกรมั 350 บาท (ตอ่เทีย่วบนิ) 

10 กโิลกรมั 550 บาท (ตอ่เทีย่วบนิ) 

20 กโิลกรมั 1,450 บาท (ตอ่เทีย่วบนิ) 

กรณีตอ้งการซือ้ทัง้ไป และ กลับ ใหใ้ชร้าคาคณูสอง เชน่ 250 x 2 = 500 บาท 

ขอสงวนสทิธิอ์ัตรานี้สําหรับทา่นทีจ่องพรอ้มชําระเงนิเต็มจํานวนมาทีบ่รษัิทลว่งหนา้ อยา่ง

นอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง และ ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื คนืเงนิได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  

 

** สายการบนิ Air Asia X ใชเ้ครือ่งบนิ Airbus A330-300 (333) จํานวนทัง้หมด 377 ทีน่ั่ง แบง่เป็น 

12 ทีน่ั่งชัน้ธรุกจิพรเีมีย่มแฟลตเบด (Premium Flatbed) และทีน่ั่งมาตราฐาน  (Economy) 365 ทีน่ั่ง 

ลักษณะแถวทีน่ั่งเป็น 3-4-3 ทัง้นี้ สายการบนิอาจปรับเปลีย่นรุน่เครือ่งบนิไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรณุาเช็คอนิพรอ้มกัน 



 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันให ้มากทีส่ดุ กรณีตอ้งการอัพเกรดที่

น่ัง จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ตามรายละเอยีดทา้ยโปรแกรม ทัง้นี้กรณุาเช็คทีน่ั่งวา่งอกีครัง้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.40  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต้  โดยสายการบนิ 

Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 702  

** สําหรับเทีย่วบนินี้ ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรณุารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ย

กอ่นขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 15 นาท ี** 

23.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา **หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 นําทกุทา่นเดนิทา่นเดนิทางขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังใน

การรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ทา่นจะไดส้มัผัสความสวยงามยิง่ใหญ่

ยามคํ่าคนื นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

     บรกิารอาหารวา่ง ขา้วหอ่สาหรา่ย (Gimbap) และ นมกลว้ย 

ทีพ่กั Incheon Hotel , Incheon หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

 

 

 

 

 



 

วนัที ่2 

เมอืงอนิชอน  - เมอืงอาซาน -  ปั่นเรลไบท ์-  สวนพฤษศาสตร ์แหง่เมอืงอาซาน - หมูบ่า้น

วฒันธรรมพืน้เมอืง แหง่เมอืงอาซาน  - ถนนสายโรแมนตคิ เคยีวกชีอน -  หอคอย กรีน ทาว

เวอร ์- เฟิรส์ วลิเลจ                                                                                               (B/L/D)                                                                                             

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาน (Asan) เป็นเมอืงในจังหวัดชงุช็องใต ้ประเทศเกาหลใีต  ้มขีอบเขตตดิ

กับนครพเิศษเมอืงโซลทางตอนเหนือ เมอืงอาซานมปีระชากรโดยประมาณ 250,000 คน มชีือ่เสยีงเรือ่ง

บอ่น้ํารอ้นและเป็นเมอืงแหง่สปา เมอืงอาซนันัน้ไดข้ยายขอบเขตไปยังหมูบ่า้นรอบขา้งคอื อนยัง ดง ซึง่

มชี ือ่เสยีงเรือ่งบอ่น้ํารอ้นเชน่กัน เมอืงอาซานนี้มชี ือ่คลา้ยกับเมอืงอันซนัทีอ่ยูใ่นจังหวัดคย็องก ี 

 นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ใหม ่ปั่นเรลไบท ์(Asan Rail Bike) บนทางรถไฟสายเกา่ของเมอืงอาซาน 

มรีะยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีโ่รแมนตคิทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวเกาหล ีใหท้า่นได ้

สมัผัสกับววิทวิทัศน์และบรรยากาศธรรม ชาตโิดยรอบอันสวยงามของประเทศเกาหลใีต ้ไมว่า่จะเป็น

แปลงเกษตร ทุง่นา ไร ่และสวนตา่งๆ ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยภเูขาอันอดุมสมบรูณ์มากมาย 

 นําทา่นเดนิทางสู่  สวนพฤกษศาสตร์  แหง่เมอืงอาซาน  (Asan Botanic Garden) เปิดให ้

ประชาชนเขา้ชมอยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่20 มนีาคม 2547 ทีเ่มอืงอาซาน เรอืนกระจกทีเ่พิง่ไดร้ับการ

ปรับปรงุใหมม่ดีอกประมาณ 1,000 ชนดิ ดว้ยประสบการณ์กวา่ 30 ปีการเพาะปลกูดอกไมจ้งึมคีวาม

เจรญิรุง่เรอืงในรปูแบบตา่งๆทีต่ัง้ขึน้ทั่วทัง้อทุยานเพือ่ใหผู้เ้ขา้ชมไดร้ับประสบการณ์อยา่งเต็มที่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู สตรูไ์ก ่(Dak Bokkeung Tang) 

   
 

 นําทา่นเดนิทางสู่  หมูบ่า้นวฒันธรรม พืน้เมอืง แหง่เมอืงอาซาน (Oeam Folk Village) ซึง่ถกู

ครอบครองโดยครอบครัวของผูก้อ่ตัง้ Ye-an Lee ทีต่ัง้รกรากอยูท่ีน่ี่ประมาณ 500 ปีมาแลว้ มบีา้นเรอืน

และบา้นฟางจํานวน 86 หลังทีม่รีอ่งรัว้หนิแคบๆ เมือ่คณุเดนิไปตามแนวรัว้หนิคณุสามารถสมัผัส

วัฒนธรรมเกา่แกข่องหมูบ่า้นแหง่นี้ ทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์แลว้ยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตแ์ละ

ซรีีส่ด์ังตา่งๆ เชน่ เทกกึก ี 

นําทา่นเดนิทางผา่น ถนนสายโรแมนตคิ เคยีวกชีอน (Gokgyochon Road) เป็นถนนเลยีบคลอง

เคยีวกชีอน บรเิวณรมิคลองจะเต็มไปดว้ยตน้ Ginkgo หรอื ตน้แปะก๊วย ทีจ่ะพบวา่ในชว่งฤดรูอ้นจะเป็นสี

เขยีวชะอุม่ และ เปลีย่นสเีป็นสเีหลอืทองอรา่มไปทั่วบรเิวณในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง 

นําทา่นเดนิทางสู ่ หอคอย กรนีทาวเวอร ์ (Green Tower) หนึง่ในสถานทีถ่า่ยทํา รันนิง่แมน  

(Running Man) บรเิวณนี้เป็นสถานทีข่องโรงงานกําจัดขยะทีไ่ดส้รา้งขึน้มา เพือ่รักษาสภาพแวดลอ้ม

เป็นอยา่งด ีโดยขยะทีถ่กูเผาจะสง่ควันออกมาในปรมิาณทีน่อ้ยทีส่ดุในแตล่ะวัน หอคอย กรนี ทาวเวอร์ 

แหง่นี้ มคีวามสงู 150 เมตร ใหท้า่นไดช้ืน่ชมกับทัศนียภาพโดยรอบแบบ 360 องศา ทั่วทัง้เมอืงอาซาน

โดยมองลงมาและตืน่ตาตืน่ใจกับการมองทวิทัศน์เมอืงอาซานผา่นพลาสตกิใสชนดิแข็งทนทานพเิศษลง

ไปยังพืน้ดนิ ! 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5


 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เฟิรส์ วลิเลจ (First Village) อาณาจักรศนูยร์วมสนิคา้แบรนดด์ังเกาหล ีสนุกสนาน

กับชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์กาหลคีณุภาพทีเ่อามาลดราคากันตลอดทัง้ปี  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟ่ตส์ไตลเ์กาหล ี(Hansik Buffet) 

ทีพ่กั  Asan Onchon Hotel , Asan หรอืเทยีบเทา่   

 

  

 
 

วนัที ่3 

เมอืงอาซาน - เมอืงยงอนิ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- เมอืงโซล - ศนูยส์มนุไพรนํา้มนัสนเข็ม

แดง - ศนูยร์วมเครือ่งสําอางคแ์บรนดด์งัเกาหล ี- พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ภูเขานําซาน - 

หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์- ยา่นเมยีงดง                                                                                                               

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจาํชาตเิกาหลเีพือ่ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ                            (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงยงอนิ (Yongin-Si) เป็นเมอืงในจังหวัดคย็องกี  ประเทศเกาหลใีต  ้เป็นเมอืง

สําคัญใน เขตเมอืงหลวงโซล  มปีระชากรเกอืบ 1 ลา้นคน เมอืงยงอนิมกีารพัฒนาขึน้อย่ างรวดเร็วใน

ศตวรรษที ่21 วัดไดจ้ากการทีเ่มอืงนี้มปีระชากรเพิม่ขึน้มากทีส่ดุในเกาหลใีต ้ทัง้ยงอนิยังเป็นทีต่ัง้ของ

เอเวอรแ์ลนด์ และสวนน้ํา แครปิเบีย่นเบย์  ซึง่เป็นสวนน้ําและสวนสนุกทีไ่ดร้ับความนยิมมากทีส่ดุใน

เกาหลใีต ้และยังมหีมูบ่า้นเกาหลโีบราณทีใ่หญท่ีส่ดุตัง้อยูด่ว้ย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ สวนสนุก เอเวอรแ์ลนด ์ (Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของ

ประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยูบ่นทําเลทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล 

ไดร้ับการขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ทีน่ี่ถกูออกแบบใหแ้ตกตา่งกันในแตล่ะโซน ไดแ้ก ่

สวนสตัว ์, Global Fair , European Adventure , Magic Land , American Adventure และEver land 

Speedway นอกจากนี้ยังมสีวนสีฤ่ด ูซึง่ปลกูดอกไมป้ระจําในแตล่ะฤดกูาล และมกีารตกแตง่สวนสนุกให ้

เขา้กับบรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษัิทซมัซงุ เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุกแหง่นี้ 

ดังนัน้ความยิง่ใหญต่ระการตา และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู หมยูา่งเกาหลสีูตรตน้ตาํรบั (Pork Kalbi) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1


 

 

   
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโซล (Seoul) ชือ่อยา่งเป็นทางการ  นครพเิศษโซล  เป็นเมอืงหลวงและมหา

นครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทีใ่หญ ่มปีระชากร

ประมาณ 25 ลา้นคน  ซึง่เป็นบรเิวณทีอ่ยูอ่าศัยซึง่ประกอบดว้ยบรเิวณมหานคร อนิช็อน และ

จังหวัดคย็องก ีเกอืบหนึง่ในสีข่องประชากรชาวเกาหลใีตอ้าศัยอยูใ่นโซลและชาวตา่งชาตอิกีประมาณ 

275,000 คน 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรนํา้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กัดจากนา้มันสน 

มสีรรคณุชว่ยบารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 

นาทา่นเดนิทางสู่  ศนูยร์วมเครือ่งสาอาง คแ์บรนดด์งัเกาหลี  (Cosmetic Gallery) เชน่ Water 

Drop (ครมีน้ําแตก ) , Snail Cream (ครมีเมอืกหอยทาก ) , Botox (โบท็อกซ์) , Aloe Vera Product 

(ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจรเข)้ เป็นตน้ 

นําทา่นเดนิทางสู่  พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Kimpap) จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการทํา สาหรา่ยและ

ประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหรา่ยและขัน้ตอนการผลติสาหรา่ยที่ สดใหมท่กุวัน  ใหท้า่น

จะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีทํ่าจากสาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้ เหมาะแกก่ารนํา มา

เป็นของฝาก เชน่ สาหรา่ยอบแหง้ , สาหรา่ยยา่ง  

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจาํชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (Hanbok) เพือ่ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

นําทา่นเดนิทางสู่  ภูเขานําซาน  เป็นทีต่ัง้ของ  หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์ (N Seoul Tower) 1 

ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล ทา่นสามารถชม

ทัศนียภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั 

และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าํฮันกัง เป็ นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

ไมว่า่จะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไมว่า่จะฤดไูหนๆ ทีน่ี่ยังคงไดร้ับความนยิมเสมอมา เพราะเป็น

สถานทีค่ลอ้งกญุแจคูร่ักทีย่อดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้ง

กญุแจดว้ยกันทีน่ี่ และโยนลกูกญุแจลงไปจะทําใหร้ักกันมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน ** ยังไมร่วม

คา่ ขึน้ลฟิท ์และ คา่แมก่ญุแจ ลกูกญุแจตคูร่ักสําหรับคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้

**  

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง (Myeong-dong) เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควร์บา้นเรา  เมยีงดงได ้

ชือ่วา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้นํา ซึง่ในแตล่ะวันจะ  มวัียรุน่เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกันอยา่ง

ลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งสําอางซึง่

เป็นทีรู่จั้กอยา่งดขีองคนไทย เชน่ Laneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The 

Face Shop เป็นตน้ เครือ่งประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึ

ทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้  

 อสิระอาหารคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
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วนัที ่4 

ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนามู  - โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ  - พระราชวงัถ็อกซูกุง  - 

ดวิตี ้ฟร ี- พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ํา้แข็ง -  ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล  - ซุปเปอรม์าร์

เก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน - เมอืงโซล (อนิชอน)                                               (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                            

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนามู  (Raisin Tree) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบน

ภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพร ฮ็อกเกตนามู

นี้ เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไมถ่กูทําลาย

จากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (Amethyst Factotory) แดนเกาหลเีป็น

แดนของ พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งเขม้ (มว่ง

ไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและ  สรอ้ยขอ้มอื  เป็นหนิ

ทีม่พีลังในการบําบัดทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจของผูส้วมใส ่ ขจัดความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแหง่สขุภาพ

และนําโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ พระราชวงัถ็อกซูกุง  (Deoksugung Palace) ตัง้อยูท่ีหั่วมมุสีแ่ยกใจกลางเมอืง

ของกรงุโซล เป็นพระราชวังทีเ่ล็กทีส่ดุในบรรดา 5 พระราชวังของ ประเทศ เกาหลี ใต  ้ซึง่เป็นเพยีง

พระราชวังแหง่เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้มี

จดุเดน่คอือาคารภายในพระราชวังนัน้เป็นการผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก

ไดอ้ยา่งงดงามลงตัว  

นําทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(Duty Free) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล ใหไ้ดช้อ้ป

ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ชัน้นําแบบ  New Collection ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครือ่งสาอาง  , 

กระเป๋า , กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่เป็นแหลง่รวม

สนิคา้แบรนดด์ังกวา่ 250 แบรนด ์ทัง้เครือ่งสําอางค์  , น้ําหอม  , กระเป๋า  , สนิคา้แฟชัน่ตา่งๆ เชน่ 

Chanel , Gucci , Louis Vuitton , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , Prada , Miu Miu , 

Celine , Givenchy , Bally , Bottega Veneta เป็นตน้ ไมไ่ดม้แีคเ่พยีงสนิคา้จากแบรนดต์า่งประเทศ

เทา่นัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลก็ีมใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้ัน ราคาก็ถกูกวา่รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้

ก็ถกูกวา่ในประเทศไทย อกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ้ปป้ิงกันทีห่า้งแหง่นี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋ว

เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไกผ่ดัวุน้เสน้ (Jimdak) 

 



 

   
  

นําทา่นเดนิทางสู ่ พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(Trick Eye Museum) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังทีจั่ด

ขึน้แบบพพิธิภณัฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็องป์ L’Oeil” คอืเทคนคิงานศลิปะ

แบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์

ทั่วไป นักทอ่งเทีย่วจะตืน่ตาตืน่ใจกับภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ในรปูภาพนัน้ ๆ 

ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไมม่เีบือ่ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนยิมของชาวเกาหลแีละ

นักทอ่งเทีย่ว เพราะไมเ่พยีงแตเ่ป็นพพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยังไดเ้ปิดโซนใหมใ่หก้ับ

นักทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไมซ้ํ่าใครกับ  พพิธิภณัฑน์ํา้แข็ง  (Ice Museum) ซึง่

เป็นการจําลองเมอืงน้ําแข็งขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลักน้ําแข็งแบบไมธ่รรมดา หากแตเ่ป็นการจําลอง

เป็นเมอืงน้ําแข็งเหมอืนจรงิมากทีส่ดุ และยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน้ํ์าแข็งอกีทัง้ยังมกีจิกรรม

และโซนตา่งๆ  ใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไมม่เีบือ่ เชน่ น่ังรถลากกวางรดูอรฟ์ ถา่ยรปูคูก่ั บคณุลงุ

ซานตา้น้ําแข็ง และ ถา่ยรปูกับบรรดานกแพนกวนิน้ําแข็งทั ้ งหลาย สํารวจถ้ําน้ําแข็ง เอสกโิม เยีย่มชม

ปราสาทน้ําแข็ง มจีดุชมววิบนกําแพงเมอืงน้ําแข็ง โรงแรมทีส่รา้งจําลองขึน้จากการแกะสลักจากน้ําแข็ง

ทัง้หมด ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถตืน่ตาตืน่ใจและสมัผัสกับความหนาวอณุหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศา  

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (Ginseng) เหตผุลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแหง่รั ฐบาล เพราะโสม

ทกุชนดิทีน่ี่จะถกู ควบคมุคณุภาพ ภายใตม้าตราฐานของ รัฐบาล ซึง่แน่นอนวา่ได ้รับการรับรองคณุภาพ

จากรัฐบาล เป็นโสมที่ มอีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ในโลก มชีือ่เสยีงทีส่ดุ  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

โสมคณุภาพ ในราคาถกูกวา่ ประเทศไทยถงึ 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํา รงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้

เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก็้ได ้

นําทา่นเดนิทางสู่  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ช็ อกโก แลต  

ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลกูอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้ง

หนา้โสม เครือ่งสําอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหลี ) , ชนิราเมง 

(มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตลเ์กาหล ี(Shabu Shabu) 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี

ใต ้



 

   
 

วนัที ่5 เมอืงโซล (อนิชอน) - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                             (-/-/-)                                                                                                                   

 

00.20  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบนิ Air 

Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรณุารับประทานอาหาร

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสวัสดภิาพ  พรอ้มกับ

ความประทับใจ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดอืน พฤษภาคม ราคาเร ิม่ตน้ 14,900 บาท 

10-14 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

11-15 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

12-16 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

17-21 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

18-22 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

19-23 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

23-27 พ.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

30 พ.ค.-3 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

เดอืน มถินุายน ราคาเร ิม่ตน้ 13,900 บาท 

6-10 ม.ิย. 61 13,900 13,900 13,900 5,000 10,000 

7-11 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

13-17 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

14-18 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

15-19 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

20-24 ม.ิย. 61 13,900 13,900 13,900 5,000 10,000 

21-25 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

22-26 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

23-27 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

27 ม.ิย.-1 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

28 ม.ิย.-2 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

29 ม.ิย.-03 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 



 

เดอืน กรกฎาคม ราคาเร ิม่ตน้ 14,900 บาท 

4-8 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

5-9 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

6-10ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

11-15 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

12-16 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

13-17 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

19-23 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

20-24 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 40,000 

วอน (หรอืคาํนวนเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก 

ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุก

ทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศเกาหลใีต ้ไม่

จาํเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพํานกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. 

หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิขาย

ตรงเครือ่งสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่

แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําราคาใหใ้หมทุ่กคร ัง้ ** 

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ** 

 
** ประกาศสําคญัจากสายการบนิ กรณีลูกคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง 

ทําใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีอ้าจจาํเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงบตัร

โดยสาร (ต ัว๋) เทีย่วบนิขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ รวมไปถงึคา่ปรบัทีท่างประเทศปลายทาง เรยีกเก็บ



 

เพิม่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ลูกคา้ผูเ้ดนิทางจาํเป็นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นนีเ้อง

ท ัง้หมด ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด  (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีน้ํามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว

ใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัว รแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ 

ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนียมการ โหลดกระเ ป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋า สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีนํา้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได้

นํา้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจํ่ากัดจํานวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับ มาตรฐานตาม รายการทีร่ะบ ุ (พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่ นๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุ เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก  ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิ มาตรฐาน คณุภาพและความเหมาะสม เดมิ โดย

คํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอุ บัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตา่งประเทศ  วงเงนิประกัน สงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม์ ) กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุง้ครองสขุภาพ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 40,000 วอน (หรอืคาํนวนเป็น

เงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 

2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ได ้ ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับ

สายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 



 

× คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกระทันหันกอ่นเดนิทางตามจรงิ 

ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้า่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงค์ เดนิทางไปประเทศเกาหลี

ใต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจํ่าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพํานักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอพัเกรดทีน่ ัง่ 

ทีน่ ัง่ช ัน้ธุรกจิพรเีม ีย่มแฟลตเบด  

(Premium Flatbed) 

ทีน่ ัง่ ฮอต ซที 

(Hot Seat) 

ทีน่ ัง่ มาตราฐาน 

(Economy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทีน่ั่งสดุพเิศษขนาดทีน่ั่งกวา้ง 19 

นิว้ ทีม่คีวามหา่งระหวา่งแถว 59 นิว้ 

และสามารถปรับเอนราบไดม้าก

เทา่ทีค่ณุตอ้งการ พรอ้มดว้ย

อปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่หค้ณุเดนิทางได ้

อยา่งสะดวกสบายเต็มที ่

พรอ้มรับบรกิารเสรมิ มากมายเมือ่

เลอืกทีน่ั่งพรเีมีย่มแฟลตเบดใน

เทีย่วบนิของแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้ง 22 นิว้ คณุ

จงึมพีืน้ทีย่ดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

นอกจากนี้ คณุยังไดส้ทิธิข์ ึน้เครือ่ง

กอ่นใครอกีดว้ย 

ตอ้งการเดนิทางดว้ยความเงยีบสงบ

ใชไ่หม 

อยา่ลมืจองทีน่ั่ง Hot Seat บรเิวณ

โซนปลอดเสยีงลว่งหนา้ 

ใหค้ณุสะดวกสบายตลอดการ

เดนิทางยิง่กวา่ ดว้ยทีน่ั่งเบาะหนัง

ทีม่คีวามกวา้งขนาด 16 นิว้และมี

ความหา่งระหวา่งแถว 31 นิว้ 

ทีน่ั่งมาตรฐานมใีหบ้รกิารในบรเิวณ

โซนปลอดเสยีงเชน่กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ 

- กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมัดจําครัง้ที ่1 ทา่นละ 10,000 

บาท หลังจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 1 วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี้ กรณุาชําระเงนิในวันถัดไป กอ่น

เวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีกํ่าหนด และ

หากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ 

กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จํานวนจํากัด  ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ร ี ยกเก็บคา่บรกิาร เต็มจาํนวน  

เทา่น ัน้  

- กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากทา่นไมช่ําระภายในระยะเวลาทีท่ี่

บรษัิทกําหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัด

จําใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100% 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระ

แลว้ 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

- ยกเลกิ การเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระ มาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการ

นําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน 

กอ่นออนออกเดนิ ทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับชว่ง พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง 

และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ย

การดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขสําคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะจะสามารถออก เดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อยา่งนอ้ย 25 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  



 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ ตอ่ไป โดยทาง

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรณุา

ตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควร จองบัตรโดยสารภายใน ทีส่ามารถเลือ่นวัน และ

เวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นัน้ สิง่

สําคัญ ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยใ นสว่นนี้หากเกดิ

ความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิ

เพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

ทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากชําระ

เงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมดํ่าเนนิการสง่สําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิท

เพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทา่นชําระคา่ทัวรค์รบตามจําน วนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการ

เดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน 

ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนให ้ กับลกูค า้ทีไ่มรู่จั้กกัน มากอ่น เชน่  กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 

จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- สําหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขน้อยูก่ับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ทา่น หรอื (Triple Room) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่น

จําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตํุ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสํิาหรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวัง

สนิน้ําใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิ จงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี้เพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตาม

ความเหมาะสม 

- ฤดหูนาวใน ตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง  สภาพอากาศจะมดืเร็ว กวา่ปกติ  สีโ่มงเย็นก็ จะเริม่ มดืแลว้ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม แ ละ หากมี

สถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื 

ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทํา

ใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ เปลีย่นแปลง โปรแกรม ไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจาก ฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ 

เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ  เป็นตน้ โดย



 

สว่นนี้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ หากกรณีทีจํ่าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการ เดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น  หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ ทีท่า่นไม่

ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม ทางบรษัิทขอ สงวนสทิธิใ์นการไม่ สามารถ คนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทาง

บรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเข ้ าเมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์ ) ของทา่นชํารดุ แมเ้พยีงเล็กนอ้ย  เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่

กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่น

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นให ้อยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ แ (ตั๋วเครือ่งบนิ ) ทา่น

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรณุาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการ

บนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก  เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแ บบ 

3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

- กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทน บรษัิทผูจั้ด  นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ 

, การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลื มสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและ

จําเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 



 

** เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

 

คําแนะนําเพิม่เตมิ เกีย่วกบั มาตราการการยกเวน้การขอวซีา่ 

จากมาตราการ การยกเวน้การขอวซีา่เขา้ ประเทศ เกาหลใีต้  สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย                                                                                                                                                                                                                                                                    

ทีม่คีวามประสงคเ์พือ่เดนิทางไปเพือ่ทอ่งเทีย่วในระยะสัน้ไมเ่กนิ  15 วัน ทา่นจงึควรเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่

สําหรับขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศ เบือ้งตน้ ดังตอ่ไปนี้  

1. หลักฐานการทํางาน เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทาง

คนเดยีว) 

2. หากเป็นหนังสอืเดนิทางใหม ่ควรนําหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ย 

3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ทอ่งเทีย่วจรงิๆ และจะตอ้งกลับมาปฏบิัตงิานทีป่ระเทศ

ไทยแน่นอน เชน่ หนังสอืรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็นตน้ 

4. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศในตา่งประเทศ ควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 

600 เหรยีญสหรัฐ (USD) หรอื ประมาณ 20,000 บาท สําหรับการเดนิทาง 5-6 วัน (กรณีไมม่บีัตรเครดติ

การด์) หากมบีัตรเครดติการด์ เชน่ Visa Card , American Express , Dinners Club หรอื Master Card 

ควรนําตดิตัวไปดว้ย หรอื สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งพํานักใน

ตา่งประเทศได ้ 

5. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษา หรอืบัตรนักศกึษา และควรเดนิทางกับผูป้กครองที่

มนีามสกลุเดยีวกันจะดทีีส่ดุ  

6. กรณีผูเ้ยาว ์อายตํุ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางกับบคุคลอืน่ (คนละนามสกลุ ) หรอื เดนิทางไปกับบคุคลอืน่ 

จําเป็นตอ้งถอื หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตทอ้งถิน่ทีอ่ยูอ่าศัย 

โดยมผีูป้กครอง (นามสกลุเดยีวกัน) ลงนามยนิยอมตอ่หนา้พนักงานเจา้หนา้ที ่พรอ้มตราประทับ (ฉบับจรงิ) 

7. ควรแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ มดิชดิ ลักษณะเหมอืนนักทอ่งเทีย่วทั่วไป ไมค่วรสวมรองเทา้แตะ 

8. ตั๋วเครือ่งบนิขาไป และ กลับ  (ทางบรษัิ ทฯ จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วันเดนิทาง ) 

9. ชือ่ ทีอ่ยู ่ (โรงแรม ) และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศ ตา่งประเทศ (ทางบรษัิทฯ 

จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วันเดนิทาง) 

10. โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว และ สถานทีท่อ่งเทีย่วสําคัญ ผูเ้ดนิทางควรทราบขอ้มู ลเบือ้งตน้เพราะเจา้หนา้ที่

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจสุม่ถามขอ้มลูได ้

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 


